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สารจากประธานกรรมการ

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

โอกาสทางการศกึษา คอืพลงัส�าคญัในการสร้างความมัน่คงและมัง่คัง่ให้กบัประเทศชาติ  

โดยเฉพาะการให้โอกาสแก่นักเรียน นักศึกษาที่ยากจนให้ได้รับการศึกษาในระดับที่

สูงข้ึน เพื่อสามารถเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป 

ได้นั้น จ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน  

โดยกองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา (กยศ.) ถอืเป็นหน่วยงานทีม่ภีารกจิ

หลักในการสร้างโอกาสทางการศึกษา ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญในการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่าง

เท่าเทียม

การด�าเนินงานของกองทุนในปี 2557 ได้มุ่งเน้นการ

ให้โอกาสและคุณภาพของผู้กู้ยืมควบคู่กันไป โดยกองทุนได้ด�าเนิน

การทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดกรองสถานศึกษาและ 

ผู้กู ้ยืมเพื่อส่งเสริมคุณภาพของผู้จบการศึกษาให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี  

พร้อมสนบัสนนุการผลิตบณัฑิตท่ีมคีวามรู้ความสามารถตรงกบัความต้องการของ

ตลาดแรงงาน อีกท้ัง มุง่ขยายความร่วมมอืกบัภาคส่วนต่างๆ ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน  

เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษา 

มีความรับผิดชอบและมีวินัยทางการเงิน ตลอดจนให้ความส�าคัญกับการปลูกฝังคุณธรรมและ

จริยธรรม เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้กับสังคมไทย 

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณผู้บริหาร พนักงานกองทุน และเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน 

ทีม่คีวามตัง้ใจและเสยีสละช่วยเหลอืงานกองทนุอย่างต่อเนือ่ง ขอให้ทกุท่านปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ความสามารถ

ด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ ยดึมัน่ในคณุธรรมและจรยิธรรม เพือ่ให้การกูย้มืเงนิเพือ่การศกึษาบรรลวุตัถปุระสงค์ตามทีไ่ด้ 

ตั้งใจไว้ อันจะส่งผลให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต 

 (นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์)

 ปลัดกระทรวงการคลัง

 ประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
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สารจากผู้จัดการ

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา กองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา ได้ด�าเนนิการให้โอกาส

ทางการศกึษาแก่นกัเรียน นกัศกึษาผู้ขาดแคลนทนุทรัพย์ได้กูย้มืกองทนุ กยศ. จ�านวนกว่า  

4.4 ล้านราย และผู้ที่ศึกษาในสาขาขาดแคลนและเป็นความต้องการของประเทศ

ได้กู้ยืมกองทุน กรอ. จ�านวนกว่า 4 แสนราย โดยในปีงบประมาณ 2557  

กองทนุฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์ทีใ่ช้ในการคดักรองสถานศึกษา

และผู้กู ้ยืม เพื่อมุ ่งเน้นการให้โอกาสและส่งเสริมคุณภาพของ 

สถานศกึษาและผู้กูย้มื ตลอดจนให้ความส�าคญักบัการปลกูฝัง 

คุณธรรม จริยธรรม วินัยทางการเงิน และการสร้าง

จติส�านกึให้แก่นกัเรยีน นกัศกึษาผูกู้ย้มืในการช�าระเงนิคนื  

โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาหลายแห่ง รวมถึงจัด

โครงการพัฒนาบทบาทของสถานศึกษา ในการสร้างจิตส�านึกให้กับ 

ผูกู้ย้มื นอกจากนัน้ กองทนุฯ ยงัได้จดัโครงการรณรงค์ช�าระหนี ้กองทนุ กยศ. 

เพี่อกระตุ้นการช�าระหนี้ และเพิ่มช่องทางการรับช�าระหนี้ผ่านไปรษณีย์ไทย  

เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้กู้ยืมมากยิ่งขึ้น

ในนามของผูบ้รหิารและพนกังานกองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา ดฉินัขอขอบคุณ

สถานศกึษา หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน รวมถงึผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องทกุท่านทีใ่ห้ความร่วมมือ 

และสนบัสนนุการด�าเนนิงานกองทนุฯ ให้บรรลผุลส�าเรจ็ด้วยดเีสมอมา ดฉินัขออ�านาจคณุพระศรรีตันตรยั 

โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญโดยทั่วกัน

 (นางสาวฑิตติมา วิชัยรัตน์)

 ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา





ข้อมูลทั่วไป
1
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วิสัยทัศน์
“เป็นองค์การที่ให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืน”

 

พันธกิจ
1. ให้กู้ยืมกับนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลักและ 

มีความจ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

2. การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการโดยใช้หลักบริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมสนับสนุนด้านทุนทรัพย์เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้คู่คุณธรรม

2. มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ มุ่งประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ยุทธศาสตร์

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจขององค์การให้เกิดผลสัมฤทธิ์

1.1 เตรียมความพร้อมในการควบรวม กยศ. และ กรอ. เพื่อรองรับ พ.ร.บ. ใหม่

1.2 ขับเคลื่อนภารกิจด้านการให้กู้ยืมและด้านการช�าระหนี้

มิติที่ 2  ด้านคุณภาพการให้บริการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการให้บริการ เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2.1 ด้านการให้กู้ยืม โดยมีระบบให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

2.2 ด้านการช�าระหนี้ โดยเพิ่มช่องทางการให้บริการและพัฒนาระบบลูกค้าสัมพันธ์
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มิติที่ 3  ด้านประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการเชิงบูรณาการ

3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการท�างานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

3.2 สร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ

3.3 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

3.4 ปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

3.5 บริหารสัญญาจ้างผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม

3.6 ปรับปรุงข้อมูลลูกหนี้ให้เป็นปัจจุบัน

มิติที่ 4  ด้านการพัฒนาองค์การ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 มุ่งสู่การเป็นองค์การที่บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร มีความรับผิดชอบต่อสังคม  

และมีความพร้อมในการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง

4.1 พัฒนาบุคลากร

4.2 บริหารงานบุคคล

4.3 สร้างวัฒนธรรมองค์การ

4.4 สื่อสารภายในองค์การ
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โครงสร้างองค์การกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

คณะกรรมการกองทุนฯ

คณะอนุกรรมการบัญชี
จ่ายที่หนึ่ง

ผู้จัดการกองทุนฯ

คณะอนุกรรมการบัญชี
จ่ายที่สอง

คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ

รองผู้จัดการ 

ฝ่ายส�านัก
ผู้จัดการ

ฝ่ายส�านัก
ผู้จัดการ

ฝ่าย
เครือข่าย
สัมพันธ์

ฝ่าย
บริหารหนี้ 

ฝ่าย
อ�านวยการ

และพัสดุ

ฝ่ายการเงิน
และบัญชี

ฝ่ายบริหาร
การจัดสรร

และกู้ยืม

ฝ่าย
ยุทธศาสตร์
และบริหาร
ความเสี่ยง

ฝ่าย
ติดตามเงิน
คงค้างใน

สถานศึกษา

ฝ่าย
กฎหมาย

ฝ่ายสื่อสาร
องค์กร

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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กยศ

ผังโครงสร้างการบริหารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง

คณะกรรมการกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

สถานศึกษา สถานศึกษา

คณะอนุกรรมการ
บัญชีจ่ายที่หนึ่ง

ผู้จัดการกองทุนฯ
คณะอนุกรรมการ

บัญชีจ่ายที่สอง
คณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบ
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คณะอนุกรรมการ

บัญชีจ่ายที่ 1

คณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบ

- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ด้านการเงินและบัญชี

- ด้านกฎหมาย

ผังโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

คณะกรรมการ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประธาน
(ปลัดกระทรวงการคลัง)

รองประธาน
(ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)

กรรมการ
(โดยต�าแหน่ง)

รองประธาน
(เลขาธิการคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา)

กรรมการที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง
จากผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 5 คน

*  ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ
*  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
  การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
*  เลขาธิการสภาการศึกษา
*  อธิบดีกรมสรรพากร
*  ผู้อ�านวยการส�านักงาน
 เศรษฐกิจการคลัง
*  นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษา
  เอกชนแห่งประเทศไทย

คณะอนุกรรมการ

บัญชีจ่ายที่ 2

*  นายกสมาคมสมาพันธ์
  การศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
*  อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
  (กรรมการและเลขานุการ)
*  ผู้จัดการกองทุนฯ (ผู้ช่วยเลขานุการ)
  (กรรมการและเลขานุการ)
*  รองผู้จัดการกองทุนฯ (ผู้ช่วยเลขานุการ)
  (กรรมการและเลขานุการ)
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กยศ

รายชื่อคณะกรรมการกองทุน กยศ. 

 และกองทุน กรอ. ประจ�าปี 2557

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นผู้ก�าหนดนโยบายและ

ควบคมุดแูลกจิการกองทนุฯ โดยมคีณะอนกุรรมการบญัชจ่ีายทีห่นึง่ และคณะอนกุรรมการบญัชจ่ีายทีส่อง ท�าหน้าท่ีก�ากับ

ดูแลสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามล�าดับ โดยพระราชบัญญัติกองทุน

เงินให้กู้ยมืเพือ่การศกึษา พ.ศ. 2541 ก�าหนดให้มคีณะกรรมการกองทนุฯ เป็นผูก้�าหนดนโยบาย และควบคมุดแูลกิจการ

กองทุนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจ�าปี 2557 ดังนี้

คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

1. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ
2. นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองประธานกรรมการ
3. ศาสตราจารย์พิเศษ ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา รองประธานกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ กรรมการ
5. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการ

6. ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการ
7. นายสุทธิชัย สังขมณี อธิบดีกรมสรรพากร กรรมการ
8. ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง กรรมการ
9. ดร.พรชัย มงคลวนิช นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

แห่งประเทศไทย
กรรมการ

10. ดร.วัลลภ สุวรรณดี นายกสมาคมสมาพันธ์การศึกษาเอกชน 
แห่งประเทศไทย

กรรมการ

11. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12. รองศาสตราจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13. นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและบัญชี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14. นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15. ศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
16. นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กรรมการและเลขานุการ
17. นางสาวฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
18. นางสาวมุจลินท์ ก�าชัย รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืม

เพื่อการศึกษา 
ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา (กรอ.)

1. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ

2. นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ

3. ศาสตราจารย์พิเศษ ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการ

4. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ กรรมการ

5. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กรรมการ

6. ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการ

7. นายสุทธิชัย สังขมณี อธิบดีกรมสรรพากร กรรมการ

8. ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง กรรมการ

9. ดร.พรชัย มงคลวนิช นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

แห่งประเทศไทย

กรรมการ

10. ดร.วัลลภ สุวรรณดี นายกสมาคมสมาพันธ์การศึกษาเอกชน 

แห่งประเทศไทย

กรรมการ

11. ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการ

12. นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

กรรมการ

13. ศาสตราจารย์ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ

14. นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กรรมการ

15. นายกฤษฎา เสกตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

16. นายธิติ วัชรสินธพชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

17. นางจิราพร คูสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

18. ดร.เปรมประชา ศุภสมุทร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

19. นางสุนีย์ ศรไชยธนะสุข ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

20. นางสาวฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรรมการและเลขานุการ

21. นางสาวมุจลินท์ ก�าชัย รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืม

เพื่อการศึกษา 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง

 1. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานอนุกรรมการ
 2. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุกรรมการ
 3. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อนุกรรมการ
 4. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุกรรมการ
 5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อนุกรรมการ
 6. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ
 7. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการ
 8. เลขานุการคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง อนุกรรมการ
 9. นายสุรัฐ ศิลปอนันต์ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 10.  นางมัณฑนา ศังขะกฤษณ์ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 11.  นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 12.  นายสิริชัยชาญ ฟักจ�ารูญ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 13.  นายบุญชัย ศศิวงศ์ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 14.  เลขานุการคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง อนุกรรมการและเลขานุการ

 15.  ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง

 1. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประธานอนุกรรมการ
 2. ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ อนุกรรมการ
 3. ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อนุกรรมการ
 4. ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดี มรภ. (ทปอ.มรภ.) อนุกรรมการ
 5. ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อนุกรรมการ
 6. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ
 7. เลขานุการคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง อนุกรรมการ
 8. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการ
 9. ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 10.  ดร.สุเมธ แย้มนุ่น อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 11.  นายโอภาส เขียววิชัย อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 12.  รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 13.  ดร. เปรมประชา ศุภสมุทร อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 14.  นายสุริยา เสถียรกิจอ�าไพ อนุกรรมการและเลขานุการ
 15.  นางสาววรรณดี อังเกิดโชค อนกุรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร
 16.  นายอาณัติ พงศ์สุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดค่าตอบแทน

 1.  ศาสตราจารย์ปกรณ์ อดุลพันธุ์ ประธานอนุกรรมการ

 2.  ผู้อ�านวยการส�านักก�ากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ 

  กรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน อนุกรรมการ

 3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริช อัมโภชน์ อนุกรรมการ

 4.  ผู้แทนส�านักงาน ก.พ.  อนุกรรมการ

 5. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการ 

 6.  รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการและเลขานุการ

 7.  เจ้าหน้าที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาระบบเทคโนโลยี

 1.  นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานอนุกรรมการ

 2.  ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงการคลัง  อนุกรรมการ

 3.  ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ อนุกรรมการ

 4.  ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุกรรมการ 

 5.  ผู้อ�านวยการส�านักก�ากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ  อนุกรรมการ

   กรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน

 6.  นายวิเทศ เตชางาม อนุกรรมการ

 7.  นายจ�ารัส สว่างสมุทร อนุกรรมการ 

 8.  นายธรรมชัย เชาว์ปรีชา อนุกรรมการ

 9.  ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการ

 10.  ผู้อ�านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ กยศ. อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย กยศ.

 1.  รองศาสตราจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์ ประธานอนุกรรมการ

 2.  นายวัลลภ สุวรรณดี อนุกรรมการ

 3.  รองศาสตราจารย์สหธน รัตนไพจิตร อนุกรรมการ

 4.  ผู้อ�านวยการส�านักก�ากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ

   หรือผู้แทน

 5.  ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ อนุกรรมการ 

 6.  ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุกรรมการ 

 7.  ผู้แทนส�านักงานอัยการสูงสุด อนุกรรมการ

 8.  ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการ

 9.  รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการและเลขานุการ

 10.  ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย กยศ. ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการตรวจสอบ กยศ.

 1.  นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานอนุกรรมการ

 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิตร นิลสุวรรณากุล อนุกรรมการ

 3.  นายอโศก วงศ์ชะอุ่ม อนุกรรมการ

 4.  นายกฤช ฟอลเล็ต อนุกรรมการ

 5.  ผู้อ�านวยการส�านักก�ากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ 

   กรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน อนุกรรมการ

 6.  ผู้แทนส�านักงบประมาณ อนุกรรมการ 

 7.  ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการ 

 8.  ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน กยศ. เลขานุการ

 9.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน กยศ. ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

 1.  นางพันธ์ทิพย์ สุรฑิณฑ์ ประธานอนุกรรมการ

 2.  นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ อนุกรรมการ

 3.  นางภูริวรรณ ซุ่ยรักษา อนุกรรมการ

 4.  นายวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ อนุกรรมการ

 5.  ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการ

 6.  รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการและเลขานุการ

 7.  เจ้าหน้าที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการก�าหนดแนวทางและมาตรฐานการจัดสรรเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

 1.  อธิบดีกรมบัญชีกลาง ประธานอนุกรรมการ

 2.  ผู้แทนคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง อนุกรรมการ

 3.  ผู้แทนคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง อนุกรรมการ

 4.  ผู้แทนส�านักงบประมาณ อนุกรรมการ

 5.  ผู้แทนส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง อนุกรรมการ

 6. ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการและเลขานุการ

 7.  รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการเพื่อด�าเนินงานติดตามผลการคืนเงินคงค้างจากสถานศึกษา

 1.  นายอภิชาติ จีระวุฒิ ประธานอนุกรรมการ

 2.  นายกฤษฎา อุทยานิน อนุกรรมการ

 3. ผู้แทนคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง อนุกรรมการ

 4.  ผู้แทนคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง อนุกรรมการ

 5.  ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุกรรมการ

 6.  ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อนุกรรมการ

 7.  ผู้แทนส�านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อนุกรรมการ

 8.  ผู้แทน บมจ. ธนาคารกรุงไทย อนุกรรมการ

 9.  ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการ

 10.  รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อนุกรรมการและเลขานุการ

 11.  ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ผู้ช่วยเลขานุการ



21

ANNUAL REPORT 2014
กยศ

รายนามผู้บริหาร กยศ.

นางสาวดวงแข ตันติตยาพงษ์
รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ 
ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นางสาวมุจลินท์ ก�าชัย
รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
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นางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา
ผู้อ�านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวจิรารัตน์ สุขเกื้อ
ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

นายราเชนทร์ คชนิล
ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร

นางสาวสุดาพร ปรีดานันท์
ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

นายพิพัฒน์ ทองผดุงโรจน์
ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย

นางสาวเจตสุภา ตันติพิษณุ
ผู้อ�านวยการฝ่ายส�านักผู้จัดการ
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นางสาวสุวรรณา ตันยิ่งยง
ผู้อ�านวยการฝ่ายอ�านวยการและพัสดุ

นางกนกพร สาณะวัฒนา
ผู้อ�านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ 

และบริหารความเสี่ยง

นายศักดิ์สิทธิ์ วรวัฒน์
ผู้อ�านวยการฝ่ายเครือข่ายสัมพันธ์

นายวีรศักดิ์ ดวงดารา
ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารการจัดสรร

และกู้ยืม

นางดวงจันทร์ เขมะจารุ
ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารหนี้

-
ผู้อ�านวยการฝ่ายติดตามเงินคงค้าง 

ในสถานศึกษา





ผลการด�าเนินงาน
2
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รายงานผลการด�าเนินงาน

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจ�าปีบัญชี 2557

กรมบัญชีกลาง ได้ประเมินผลการด�าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจ�าปีบัญชี 2557 ตามแผน 

และเป้าหมายที่มีไว้ในบันทึกข้อตกลง (Performance Agreement) ตามเกณฑ์วัดผลการด�าเนินงาน ทั้ง 4 ด้าน  

ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับ 3.6947 คะแนน สรุปได้ดังนี้

1. การด�าเนินงานด้านการเงิน น�้าหนักร้อยละ 22 ผลการประเมินได้ 3.2557

2. การด�าเนินงานด้านปฏิบัติการ น�้าหนักร้อยละ 33 ผลการประเมินได้ 3.3636

3. การด�าเนินงานด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น�้าหนักร้อยละ 15 ผลการประเมินได้ 3.2360

4. การด�าเนินงานด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน น�้าหนักร้อยละ 30 ผลการประเมินได้ 4.6100

ตารางแสดงผลการประเมินของกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ประจ�าปีบัญชี 2557

หน่วยวัด
น�้ำหนัก

(ร้อยละ)

ค่ำเกณฑ์วัดประจ�ำปี 2557 ผลกำรด�ำเนินงำน

1 2 3 4 5
ต.ค. 56 - 

ก.ย. 57

คะแนน

ที่ได้

คะแนน

ถ่วงน�้ำหนัก

1. ผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรเงิน 22 3.2557 0.7163

 1.1 การเบิกจ่ายตามแผนและการรายงานทางการเงิน 5 4.6431 0.2322

  1.1.1 การเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับ

   อนุมัติ

ระดับ 2.5 1 2 3 4 5 4.2362 4.2862 0.1072

  1.1.2 การรายงานทางการเงิน ระดับ 2.5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.1250

 1.2 อัตราส่วนการช�าระหนี้ต่อยอดหนี้ที่ต้องช�าระคืน ร้อยละ 9 62 64 66 68 70 68.98 4.4900 0.4041

 1.3 อัตราส่วนหนี้ค้างช�าระเกิน 1 ปีขึ้นไปต่อยอดหนี้

  เกิน 1 ปีขึ้นไปที่ต้องช�าระคืน

ร้อยละ 8 22 21 20 19 18 26.78 1.0000 0.0800



27

ANNUAL REPORT 2014
กยศ

หน่วยวัด
น�้ำหนัก

(ร้อยละ)

ค่ำเกณฑ์วัดประจ�ำปี 2557 ผลกำรด�ำเนินงำน

1 2 3 4 5
ต.ค. 56 - 

ก.ย. 57

คะแนน

ที่ได้

คะแนน

ถ่วงน�้ำหนัก

2. ผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนปฏิบัติกำร 33 3.3636 1.1100

 2.1 ร้อยละของจ�านวนผู้กู้ยืมที่จะถูกบอกเลิกสัญญา

  กลับมาช�าระหนี้

ร้อยละ 9 30 35 40 45 50 56 5.0000 0.4500

 2.2 ร้อยละของจ�านวนผู้กู้ยืมที่ค้างช�าระตั้งแต่ 

  4 งวดขึ้นไปกลับมาช�าระหนี้คืน

ร้อยละ 6 10 15 20 25 30 50.29 5.0000 0.3000

 2.3 ร้อยละจ�านวนนักเรียน/นักศึกษาที่ได้รับการ

  จัดสรรเงินกู้ยืม เปรียบเทียบกับจ�านวนนักเรียน/

  นักศึกษาที่ต้องการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาทั้งหมด

ร้อยละ 6 75.5 80.5 85.5 90.5 95.5 NA 1.0000 0.0600

 2.4 ร้อยละความส�าเร็จในการบันทึกข้อมูลผู้กู้ยืม

  ที่ถูกบังคับคดีเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล

ร้อยละ 6 60 70 80 90 100 98.22 1.0000 0.0600

 2.5 ระดับความส�าเร็จของกระบวนการบังคับคดี

  ตามค�าพิพากษา ปี 2557

ระดับ 6 1 2 3 4 5 4 4.0000 0.2400

3. กำรสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 35 3.2360 0.9854

 3.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 9 65 70 75 80 85 70.30 2.0600 0.1854

 3.2 การด�าเนินการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

  จากผลส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ระดับ 6 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.3000

4. ด้ำนกำรบริหำรพัฒนำทุนหมุนเวียน 30 4.6100 1.3830

 4.1 บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน ระดับ 5 1 2 3 4 5 3.9000 3.9000 0.1950

 4.2 การบริหารความเสี่ยง ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.2000 4.2000 0.2100

 4.3 การควบคุมภายใน ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.8000 4.8000 0.2400

 4.4 การตรวจสอบภายใน ระดับ 5 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500

 4.5 การบริหารจัดการสารสนเทศ ระดับ 5 1 2 3 4 5 4.7600 4.7600 0.2380

 4.6 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ระดับ 5 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2500

น�้ำหนัก 100 คะแนนเฉลี่ย 3.6947

การเงิน

3.2557

ปฏิบัติการ

3.3636

ผู้มีส่วนได้เสีย

3.2360

พัฒนาทุนหมุนเวียน

4.6100

ภาพรวม

3.6947
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กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2538  

และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2539  ให้เริ่มด�าเนินการกองทุนในลักษณะเงินทุนหมุนเวียนตามนัย 

มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญตัเิงนิคงคลงั พ.ศ. 2491 ต่อมารฐับาลได้พจิารณาเหน็ความส�าคญัของกองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่ 

การศกึษามากขึน้ จงึได้มกีารประกาศใช้พระราชบัญญตักิองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา พ.ศ. 2541 มผีลให้กองทนุเงนิให้ 

กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยอยู่ในการก�ากับดูแลของกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กู้ยืมเงิน

แก่นักเรียน หรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่าย

ที่จ�าเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา

ในปีงบประมาณ 2557 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาด�าเนินการให้กู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษา ที่ขาดแคลน

ทุนทรัพย์ จ�านวนทั้งสิ้น 4,461,432 ราย เป็นเงินให้กู้ยืมจ�านวน 454,144.7170 ล้านบาท โดยจ�าแนกตามสถานะของ

ผู้กู้ยืมเงินได้ ดังนี้ (1) ผู้กู้ก�าลังศึกษา หรือ อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 2 ปี จ�านวน 1,157,079 คน (2) ผู้กู้ช�าระหนี้เสร็จสิ้น 

จ�านวน 294,776 คน (3) ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการช�าระหนี้ จ�านวน 2,976,874 คน และ (4) ผู้กู้เสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพ 

จ�านวน 32,703 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557) 

สรุปผลการด�าเนินงาน

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ตารางแสดงจ�านวนผู้กู้ยืมกองทุน กยศ.

รวมทั้งสิ้น
ก�ำลังศึกษำ หรือ

อยู่ในช่วงปลอดหนี้
ช�ำระหนี้เสร็จสิ้น

อยู่ระหว่ำง
กำรช�ำระหนี้

เสียชีวิต หรือ
ทุพพลภำพ

จ�านวน (ราย) 4,461,432 1,157,079 294,776 2,976,874 32,703

ร้อยละ 100.00 25.94 6.61 66.72 0.73
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รวมทั้งสิ้น
4,461,432 ราย

ก�ำลังศึกษำ หรือ
อยู่ในช่วงปลอดหนี้

1,157,079 รำย
25.94%

เสียชีวิต หรือทุพพลภำพ
32,703 รำย

0.73%
อยู่ระหว่ำงกำรช�ำระหนี้

2,976,874 รำย
66.72%

ช�ำระหนี้เสร็จสิ้น
294,776 รำย

6.61%

ตารางแสดงจ�านวนเงินกู้ยืมกองทุน กยศ.

รวมทั้งสิ้น
ก�ำลังศึกษำ หรือ

อยู่ในช่วงปลอดหนี้
ช�ำระหนี้เสร็จสิ้น

อยู่ระหว่ำง
กำรช�ำระหนี้

เสียชีวิต หรือ
ทุพพลภำพ

จ�านวนเงินกู้
(ล้านบาท)

454,144 122,504 12,744 316,397 2,496

ร้อยละ 100.00 26.97 2.81 69.67 0.51

รวมทั้งสิ้น
454,144 ล้านบาท

อยู่ระหว่ำงกำรช�ำระหนี้
316,397 ล้ำนบำท

69.67%

เสียชีวิต หรือทุพพลภำพ
2,496 ลำ้นบำท

0.51% ก�ำลังศึกษำ หรือ
อยู่ในช่วงปลอดหนี้
122,504 ลำ้นบำท

26.97%

ช�ำระหนี้เสร็จสิ้น
12,744 ล้ำนบำท

2.81%
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เป้าหมายการให้กู้ยืม

กองทุนมีเป้าหมายการให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา จ�านวน 818,896 ราย 

วงเงินให้กู้ยืมจ�านวน 33,300.87 ล้านบาท 

ผลการให้กู้ยืม

กองทุนให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั้งสิ้นจ�านวน 676,301 ราย 

เป็นเงินจ�านวน 26,736.28 ล้านบาท

ผลการให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. 

 ประจ�าปีการศึกษา 2557

ผลการให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ประจ�าปีการศึกษา 2557  

จ�าแนกตามระดับการศึกษา

ระดับกำรศึกษำ

เป้ำหมำย ผลกำรให้กู้ยืม

จ�ำนวน
(รำย)

วงเงิน
(ล้ำนบำท)

จ�ำนวน
(รำย)

วงเงิน
(ล้ำนบำท)

มัธยมศึกษาตอนปลาย 152,780 2,077.81 125,280 1,666.44

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 105,632 3,211.21 80,054 2,362.97

ปวท./ปวส. 83,332 3,199.95 67,859 2,505.12

อนุปริญญา/ปริญญาตรี 477,152 24,811.90 403,108 20,201.75

รวม 818,896 33,300.87 676,301 26,736.28
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ผลการให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)  

และปริญญาตรี ประจ�าปีการศึกษา 2557 จ�าแนกตามสาขาวิชาที่ศึกษา

ผลการให้กู้ยืมกองทุน กยศ. ประจ�าปีการศึกษา 2556 และ 2557  

จ�าแนกตามระดับการศึกษา 

รหัส สำขำวิชำ
ผลกำรให้กู้ยืม

จ�ำนวน (รำย) วงเงิน (ล้ำนบำท)

1000 สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 256,456 12,140.86

2000 ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 11,039 604.70

3000 วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 87,383 4,654.84

4000 เกษตรศาสตร์ 12,951 613.52

5000 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ 31,875 1,966.13

6000 แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ 3,263 217.97

7000 ช่างอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร ทัศนศาสตร์

25,839 936.87

8000 พาณิชยกรรมหรือ บริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม เกษตรกรรม 
เกษตรศาสตร์ คหกรรม คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

42,161 1,571.98

รวมทุกสำขำวิชำ 470,967 22,706.87

ปีกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำ
ผู้กู้ยืมรำยเก่ำ ผู้กู้ยืมรำยใหม่ รวม

รำย ล้ำนบำท รำย ล้ำนบำท รำย ล้ำนบำท

2556

มัธยมศึกษาตอนปลาย 60,370 804.91 81,586 1,071.82 141,956 1,876.73

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 52,851 1,541.07 39,355 1,098.21 92,206 2,639.28

ปวท./ปวส. 63,006 2,314.04 19,730 691.47 82,736 3,005.51

อนุปริญญา/ปริญญาตรี 452,403 21,971.54 42,696 2,201.21 495,099 24,172.75

รวม 628,630 26,631.56 183,367 5,062.71 811,997 31,694.27

2557

มัธยมศึกษาตอนปลาย 45,404 609.82 79,876 1,056.62 125,280 1,666.44

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 48,708 1,470.63 31,346 892.34 80,054 2,362.97

ปวท./ปวส. 55,544 2,065.38 12,315 439.74 67,859 2,505.12

อนุปริญญา/ปริญญาตรี 372,651 18,603.91 30,457 1,597.84 403,108 20,201.75

รวม 522,307 22,749.74 153,994 3,986.54 676,301 26,736.28
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ผลการให้กู้ยืมกองทุน กยศ. ประจ�าปีการศึกษา 2556 และ 2557  

จ�าแนกตามสังกัด 

ปีกำรศึกษำ สังกัด
ผู้กู้ยืมรำยเก่ำ ผู้กู้ยืมรำยใหม่ รวม

รำย ล้ำนบำท รำย ล้ำนบำท รำย ล้ำนบำท

2556
คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 1 187,782 5,091.72 140,448 2,859.05 328,230 7,950.77

คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 2 440,848 21,539.84 42,919 2,203.66 483,767 23,743.50

รวม 628,630 26,631.56 183,367 5,062.72 811,997 31,694.27

2557
คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 1 157,632 4,449.52 123,238 2,382.97 280,870 6,832.49

คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 2 364,675 18,300.21 30,756 1,603.58 395,431 19,903.79

รวม 522,307 22,749.73 153,994 3,986.55 676,301 26,736.28

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2557

รายละเอียดผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการช�าระหนี้

รายละเอียดเงินต้นที่ค้างช�าระ ของกลุ่มผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการช�าระหนี้

ณ 30/09/2557
ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหวำ่งกำรช�ำระหนี้ ค้ำงช�ำระ

(รำย) ร้อยละ (รำย) ร้อยละ

ผู้กู้ทั่วไป 2,145,259  72.06  1,304,616  60.81 

ผู้กู้ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง 122,519  4.12  110,412  90.12 

ผู้กู้ถูกด�าเนินคดี 709,096  23.82  676,955  95.47 

รวม 2,976,874 100.00 2,091,983  

ณ 30/09/2557
เงินต้นที่ครบก�ำหนดช�ำระ เงินต้นที่ค้ำงช�ำระ

(ล้ำนบำท) ร้อยละ (ล้ำนบำท) ร้อยละ

ผู้กู้ทั่วไป 49,720.15 56.62 14,875.49 29.92

ผู้กู้ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง 8,414.38 9.58 5,981.74 71.09

ผู้กู้ถูกด�าเนินคดี 29,680.93 33.80 27,931.36 94.11

รวม 87,815.45 100.00 48,788.59

ภาพรวมผลการช�าระหนี้ กยศ.
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สรุปผลการด�าเนินงาน

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต

ประจ�าปีงบประมาณ 2557

กองทนุเงนิกูย้มืเพือ่การศกึษาทีผ่กูกบัรายได้ในอนาคต (กรอ.) จดัตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่7 เมษายน 2547  

ซึ่งได้เห็นชอบหลักการและแนวทางการปฏิรูปการเงินเพื่อการอุดมศึกษา โดยมีสาระส�าคัญ คือ

1. รัฐเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ลงมือจัดการศึกษาเป็นหลัก มาเป็นผู้สนับสนุน ก�ากับ ดูแล และก�าหนด

นโยบายการอุดมศึกษาเป็นหลัก และให้บทบาทในการลงมือจัดการศึกษาเองเป็นรอง

2. ใช้กลไกทางการเงินเป็นเครื่องมือในการปรับประสิทธิภาพการจัดการศึกษา รวมทั้งการด�าเนินนโยบาย 

การผลิตก�าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการทางสังคมและประเทศ 

ปีการศกึษา 2549 กองทุน กรอ. เริม่ด�าเนนิการเป็นปีแรก โดยให้นกัศกึษาในระดับ ปวส. อนปุรญิญา ปรญิญาตรี  

กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน 

ปีการศกึษา 2550 รฐับาลมนีโยบายยกเลกิกองทนุ กรอ. โดยผูกู้ท้ีม่คีณุสมบติัตรงตามหลกัเกณฑ์ของกองทนุ กยศ.  

ให้เปลี่ยนเป็นผู้กู้กองทุน กยศ. และใช้หลักเกณฑ์การช�าระหนี้แบบ กยศ. และผู้กู้กองทุน กรอ. เดิม ที่ไม่มีคุณสมบัติ 

การกู้ยืมแบบ กยศ. สามารถกู้ยืมต่อได้จนจบหลักสูตร

ปีการศึกษา 2551 รัฐบาลมีนโยบายให้ด�าเนินการกองทุน กรอ. ขึ้นมาใหม่ส�าหรับผู้กู้ยืมที่เข้าเรียนในชั้นปีที่ 1 

ปีการศึกษา 2551 โดยเน้นสาขาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตก�าลังคนร่วมกับภาคเอกชน

เป็นล�าดับแรก

ปีการศึกษา 2552 รัฐบาลมีนโยบายให้ด�าเนินการกองทุน กรอ. ส�าหรับผู ้กู ้ยืมที่เข้าเรียนในชั้นปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2552 ท่ีศึกษาในสาขาวิชาท่ีเป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตก�าลังคน ซึ่งจะให้กู้ยืม

เฉพาะค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา โดยก�าหนดนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมไม่เกิน 20,000 ราย และ

ใช้งบประมาณคงเหลือของกองทุน กรอ. ในการด�าเนินการ

ปีการศึกษา 2553 และ 2554 ยังคงให้กู้ยืมกองทุน กรอ. เฉพาะผู้กู้ยืมกองทุน กรอ. รายเดิมต่อเนื่องจนจบ

หลักสูตร
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ปีการศึกษา 2555 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ให้ด�าเนินการกองทุน กรอ. ส�าหรับนักเรียน 

นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า เฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของ 

การผลติก�าลงัคน โดยผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ เป็นนกัเรยีน/นกัศกึษารายใหม่ ทีม่ใิช่ผูกู้ย้มืรายเก่าของกองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่ 

การศกึษา (กยศ.) ยกเว้นกรณีผูกู้ย้มืรายเก่าของ กยศ. ทีเ่ปลีย่นระดบัจาก ม.6 หรอืเทยีบเท่า และกรณผีูเ้ข้าร่วมโครงการฯ  

ที่มีฐานะยากจนมีสิทธิได้รับค่าครองชีพเพิ่มเติมจากค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาที่สถานศึกษาเรียกเก็บตาม

กฎหมาย โดยใช้อตัราเดยีวกบัของ กยศ. พร้อมทัง้ให้เร่งจัดท�าร่างกฎหมายรองรับการด�าเนนิการโครงการฯ ในระยะยาว 

โดยให้ควบรวมกฎหมาย กยศ. เป็นส่วนหนึ่ง และให้มีผลบังคับใช้ภายในปีการศึกษา 2556 ต่อไป

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ได้มีมติให้พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. .. มีผลใช้บังคับ

ในปีการศึกษา 2557 โดยให้ด�าเนินโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาท่ีผูกพันกับรายได้ในอนาคตจนถึง ปีการศึกษา 2557 

โดยให้ใช้ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการบรหิารกองทนุเพือ่การศกึษา พ.ศ. 2549 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิไปพลางก่อน 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ลงมติเห็นชอบขยายเวลาการ

ด�าเนินงานโครงการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ต่อไปในปีการศึกษา 2557 และ 

ในปีการศึกษาต่อๆ ไป จนกว่ากฎหมายใหม่จะแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้ และให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของ 

ส�านักงบประมาณและส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด�าเนินการ ต่อไป

ด้วย ทัง้น้ี ให้ฝ่ายสงัคมจติวทิยาร่วมกบัฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยตุธิรรมพจิารณาก�าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ โดยให้มีการกู้และส่งคืนเงินอย่างรัดกุม เหมาะสม รวมทั้ง 

ไม่เกดิปัญหาความซ�า้ซ้อนในการกูย้มืและให้น�าเรือ่งนีเ้สนอสภาปฏริปูแห่งชาตด้ิานการศกึษาทีจ่ะจดัตัง้ขึน้ตามแนวทาง

ปฏิรูปประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในระยะที่ 2 เพื่อพิจารณาต่อไป

สรุปข้อมูลผู้กู้ยืมเงินกองทุน กรอ. ปี 2549

รวมทั้งสิ้น
ก�ำลังศึกษำ หรือ

อยู่ในช่วงปลอดหนี้
ช�ำระหนี้เสร็จสิ้น

อยู่ระหว่ำง
กำรช�ำระหนี้

เสียชีวิต หรือ
ทุพพลภำพ

จ�านวน (ราย) 327,584 3,698 53,115 269,411 1,306

ร้อยละ 100.00 1.13 16.21 82.24 0.40

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2557
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สรุปข้อมูลผู้กู้ยืมเงินกองทุน กรอ. ปี 2555

รวมทั้งสิ้น
ก�ำลังศึกษำ หรือ

อยู่ในช่วงปลอดหนี้
ช�ำระหนี้เสร็จสิ้น

อยู่ระหว่ำง
กำรช�ำระหนี้

เสียชีวิต หรือ
ทุพพลภำพ

จ�านวน (ราย) 44,791 23,445 39 21,291 16

ร้อยละ 100.00 52.34 0.09 47.53 0.04

ช�ำระหนี้เสร็จสิ้น
53,115 รำย

16.21%

ก�ำลังศึกษำ หรืออยู่ในช่วงปลอดหนี้
23,445 รำย

52.34%

อยู่ระหว่ำงกำรช�ำระหนี้
21,291 รำย

47.53%

ก�ำลังศึกษำ หรืออยู่ในช่วงปลอดหนี้
3,698 รำย

1.13%

ช�ำระหนี้เสร็จสิ้น
39 รำย
0.09%

เสียชีวิต หรือทุพพลภำพ
16 รำย
0.04%

เสียชีวิต หรือทุพพลภำพ
1,306 รำย

0.40%

อยู่ระหว่ำงกำรช�ำระหนี้
269,411 รำย

82.24% รวมทั้งสิ้น
327,584 ราย

รวมทั้งสิ้น
44,791 ราย



36

เป้าหมายการให้กู้ยืม

กองทุนมีเป้าหมายการให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา จ�านวน 100,883 ราย 

วงเงินให้กู้ยืมจ�านวน 7,156.21 ล้านบาท 

ผลการให้กู้ยืม

กองทุนให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั้งสิ้นจ�านวน 43,181 ราย 

เป็นเงินจ�านวน 1,492.60 ล้านบาท

การให้กู้ยืมเงินกองทุน กรอ. 

 ประจ�าปีการศึกษา 2557

การให้กู้ยืมเงินกองทุน กรอ. ประจ�าปีการศึกษา 2557  

จ�าแนกตามระดับการศึกษา

ระดับกำรศึกษำ

เป้ำหมำย ผลกำรให้กู้ยืม

จ�ำนวน
(รำย)

วงเงิน
(ล้ำนบำท)

จ�ำนวน
(รำย)

วงเงิน
(ล้ำนบำท)

ปวท./ปวส. 21,202 1,068.58 5,138 113.15

อนุปริญญา/ปริญญาตรี 79,681 6,087.63 38,043 1,379.45

รวมทุกระดับกำรศึกษำ 100,883 7,156.21 43,181 1,492.60
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การให้กู้ยืมเงินกองทุน กรอ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)  

และปริญญาตรี ประจ�าปีการศึกษา 2557 จ�าแนกตามสาขาวิชาที่ศึกษา

รหัส สำขำวิชำ
ผลกำรให้กู้ยืม

จ�ำนวน (รำย) วงเงิน (ล้ำนบำท)

1000 สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 20,612 709.15

2000 ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,104 45.44

3000 วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10,314 360.23

4000 เกษตรศาสตร์ 978 27.26

5000 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ 4,401 202.91

6000 แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ 634 34.46

7000 ช่างอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ทัศนศาสตร์

2,062 43.05

8000 พาณิชยกรรมหรือ บริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม เกษตรกรรม 
เกษตรศาสตร์ คหกรรม คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

3,076 70.10

รวมทุกสำขำวิชำ 43,181 1,492.60

ผลการให้กู้ยืมกองทุน กรอ. ประจ�าปีการศึกษา 2556 และ 2557  

จ�าแนกตามระดับการศึกษา 

ปีกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำ
ผู้กู้ยืมรำยเก่ำ ผู้กู้ยืมรำยใหม่ รวม

รำย ล้ำนบำท รำย ล้ำนบำท รำย ล้ำนบำท

2556
ปวท./ปวส. 1,850 77.27 2,481 107.64 4,331 184.91

อนุปริญญา/ปริญญาตรี 11,124 727.40 17,779 1,201.72 28,903 1,929.12

รวม 12,974 804.67 20,260 1,309.36 33,234 2,114.03

2557
ปวท./ปวส. 2,106 49.88 3,032 63.27 5,138 113.15

อนุปริญญา/ปริญญาตรี 21,257 738.65 16,786 640.80 38,043 1,379.45

รวม 23,363 788.53 19,818 704.07 43,181 1,492.60

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2557
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ผลการให้กู้ยืมกองทุน กรอ. ประจ�าปีการศึกษา 2556 และ 2557  

จ�าแนกตามสังกัด 

ปีกำรศึกษำ สังกัด
ผู้กู้ยืมรำยเก่ำ ผู้กู้ยืมรำยใหม่ รวม

รำย ล้ำนบำท รำย ล้ำนบำท รำย ล้ำนบำท

2556
คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 1 1,944 81.29 2,543 111.56 4,487 192.85

คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 2 11,030 723.38 17,717 1,197.80 28,747 1,921.18

รวม 12,974 804.67 20,260 1,309.36 33,234 2,114.03

2557
คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 1 2,270 53.32 3,066 65.65 5,336 118.97

คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 2 21,093 735.21 16,752 638.42 37,845 1,373.63

รวม 23,363 788.53 19,818 704.07 43,181 1,492.60

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2557

รายละเอียดผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการช�าระหนี้

รายละเอียดเงินต้นที่ค้างช�าระ ของกลุ่มผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการช�าระหนี้

ณ 30/09/2557
ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่ำง
กำรช�ำระหนี้ (รำย)

ค้ำงช�ำระ

(รำย) ร้อยละ

ผู้กู้ทั่วไป 291,545 233,278 80.01

ผู้กู้ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง - - -

ผู้กู้ถูกด�าเนินคดี - - -

รวม 291,545 233,278 80.01

ภาพรวมผลการช�าระหนี้ กรอ.

ณ 30/09/2557
เงินต้นที่ครบก�ำหนดช�ำระ

(ล้ำนบำท)
เงินต้นที่ค้ำงช�ำระ

(ล้ำนบำท) ร้อยละ

ผู้กู้ทั่วไป 1,007.08 648.64 64.41

ผู้กู้ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง - - -

ผู้กู้ถูกด�าเนินคดี - - -

รวม 1,007.08 648.64 64.41
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ขั้นตอนในการติดตามหนี้และด�าเนินคดี

แจ้งภำระหนี้ครั้งแรก
 กองทุนฯ จะมีหนังสือแจ้งภาระหนี้

ให้ผู้กู้ยืมช�าระหนี้ครั้งแรกภายในเดือน

พฤษภาคมของทกุปี (กลุม่ผู้กูย้มืทีส่�าเรจ็

การศึกษาหรือเลิกศึกษาแล้ว 2 ปี)

ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทก่อนฟ้องคดี

 กรณีผู ้กู ้ยืมที่ค ้างช�าระหนี้ตั้งแต่  

4 ปีขึ้นไป กองทุนฯ จะมีหนังสือแจ้งให้

ช�าระหนี ้หรอืหากไม่สามารถช�าระหนีไ้ด้  

ให้ผู ้กู ้ยืมเข้าร่วมโครงการไกล่เกลี่ย 

ข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี ซึ่งได้ด�าเนินการ

มาตัง้แต่ปี 2549 จนถงึปัจจบุนั หากผูกู้ย้มื 

ไม่ช�าระหนี้หรือไม่เข้าร่วมโครงการ  

กองทุนฯ จะบอกเลิกสัญญาต่อไป

ด�ำเนินคดี
 กรณีผู ้กู ้ยืมที่กองทุนฯ มีหนังสือ

แจ้งบอกเลิกสัญญาแล้วไม่ช�าระหน้ี

ตามจ�านวนเงินและภายในระยะเวลาท่ี

ก�าหนด กองทุนฯ จะยื่นฟ้องต่อศาลท่ี 

ผูกู้ย้มืมภีมูลิ�าเนา โดยจะยืน่ฟ้องประมาณ 

เดือนมิถุนายนของทุกปี เมื่อศาลมี 

ค�าพิพากษาแล้ว ผู้กู้ยืมและผู้ค�า้ประกัน

ต้องช�าระหนี้ภายในระยะเวลาท่ีศาล

ก�าหนด

จดหมำยติดตำมหนี้
 กรณีผู ้ กู ้ ยืมไม ่ท� าการช�าระหน้ี 

หลังจากมีการส่งจดหมายแจ้งภาระหน้ี 

แล้ว กองทนุฯ จะส่งจดหมายตดิตามหนี ้

แจ้งให้ผู้กู้ยืมที่ค้างช�าระหนี้ไม่เกิน 4 ปี 

และผู้ค�้าประกันให้ด�าเนินการช�าระหนี้

ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

01

03

05

02

04

06

บอกเลิกสัญญำ
 กรณผีูกู้ย้มืทีม่หีนีค้้างช�าระ 4 ปีข้ึนไป  

ที่ไม่ได้ช�าระหนี้หรือเข้าร่วมโครงการ

ไกล่เกลีย่ฯ กองทนุฯ จะมหีนงัสอืแจ้งให้

ช�าระหนีพ้ร้อมบอกเลกิสญัญาประมาณ

เดือนพฤษภาคมของทุกปี

บังคับคดี
 กรณผีูกู้ย้มืและผูค้�า้ประกันไม่ช�าระหนี้ 

ตามค�าพิพากษาของศาลภายในระยะ

เวลาที่ก�าหนด กองทุนฯจะต้องท�าการ

บงัคบัคดตีามกฎหมายภายในระยะเวลา 

10 ปี นบัแต่วนัทีศ่าลมคี�าพพิากษา หาก

ไม่ท�าการบังคับคดีให้เสร็จสิ้น กองทุนฯ  

จะหมดสิท ธ์ิในการติดตามหนี้ตาม 

ค�าพิพากษาของศาล
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เหตุการณ์ส�าคัญ

 ในรอบปีงบประมาณ 2557

กยศ. เพิ่มช่องทางการรับช�าระหนี้

กองทนุฯ ได้ร่วมมอืกบับรษิทั ไปรษณย์ีไทย จ�ากดั เปิดให้บริการรับช�าระหนี ้กยศ. เพ่ือเป็นการอ�านวยความสะดวก 

ให้แก่ผู้กู้ยืมเงินในการช�าระหนี้ผ่านบริการ Pay@Post ที่ท�าการไปรษณีย์ทั่วประเทศ จ�านวนกว่า 1,400 แห่ง โดยคิด

ค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้กู้ยืมที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัด และไม่สะดวกในการติดต่อกับ

ธนาคาร 

โครงการรณรงค์ช�าระหนี้ กองทุน กยศ.

กองทนุเงินให้กูย้มืเพือ่การศกึษา จดัโครงการรณรงค์ช�าระหนี ้กองทนุ กยศ. ระหว่างวนัที ่1 พฤศจกิายน 2556 - 

31 มีนาคม 2557 โดยให้สทิธพิเิศษส�าหรบัผูกู้ ้กยศ. ทีค่รบก�าหนดช�าระหนีแ้ละไม่เคยท�าสญัญาประนปีระนอมยอมความ 

หรือถูกด�าเนินคดี มีเงื่อนไข ดังนี้

1. กรณีไม่ค้างช�าระหนี้ มาปิดบัญชี จะได้รับการลดหย่อนหนี้ 3.5% ของเงินต้นท่ีมาปิดบัญชี กองทุนจะคืน

ส่วนลดเงินต้นให้ภายใน 30 วัน เมื่อตรวจสอบการปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว

2. กรณีค้างช�าระหนี้

 2.1 มาช�าระหนี้งวดที่ค้างทั้งหมด จะได้รับการลดเบี้ยปรับ/ค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดช�าระหนี้ 100%

 2.2 มาปิดบัญชีช�าระเงินงวดที่ค้างทั้งหมด จะได้รับการลดเบี้ยปรับ 100%

  2.2.1 ปิดบัญชีระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2556 กองทุนจะลดเบี้ยปรับให้ ในวันที่มาปิดบัญชี 

ส�าหรับส่วนลดดอกเบี้ยกองทุนจะคืนให้ภายใน 30 วัน เมื่อตรวจสอบการปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว

  2.2.2 ปิดบัญชีระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2556 - 31 มีนาคม 2537 กองทุนจะลดเบี้ยปรับ และ 

ลดดอกเบี้ยให้ในวันที่มาปิดบัญชี
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กยศ. จ้างติดตามหนี้กับผู้กู้ยืมเงินที่ค้างช�าระหนี้

ในปีงบประมาณ 2557 กองทุนฯ มีการว่าจ้างบริษัทให้ติดตามหนี้ร่วมกับมาตรการในการติดตามหนี้เดิม  

โดยด�าเนนิการภายใต้กฎหมายและระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย เพือ่เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการบอกเลกิสญัญา 

การด�าเนินคดี และบังคับคดี รวมถึงแก้ปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่กองทุนฯ โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมและ 

ผู้ค�้าประกันที่กองทุนฯ จะบอกเลิกสัญญา ด�าเนินคดี และบังคับคดีในปี 2557 มาติดต่อช�าระหนี้ที่ค้างช�าระหรือผ่อน 

ช�าระหนี้คงเหลือต่อไป ซึ่งกลุ่มผู้กู้ยืมค้างช�าระหนี้ที่อยู่ในข่ายที่จะถูกด�าเนินคดีและถูกบังคับคดี แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  

กลุ่มผู้กู้ยืมที่ค้างช�าระหนี้ 4 - 5 งวด กลุ่มผู้กู้ยืมที่เข้าโครงการไกล่เกลี่ยปี 2549 - 2555 และกลุ่มผู้กู้ยืมกลุ่มด�าเนินคดี

ปี 2552 

กยศ. พัฒนาบทบาทของสถานศึกษาในการสร้างจิตส�านึกให้กับผู้กู้ยืม 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ร่วมมือกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในการพัฒนาบทบาทของ 

สถานศึกษาในการส่งเสรมิคณุธรรมและจรยิธรรมให้กบัผูกู้ย้มื โดยจดัท�าหลกัสตูร “บทบาทของสถานศกึษาทีด่�าเนนิงาน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” เพื่อให้สถานศึกษาเห็นความส�าคัญและตระหนักถึงบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรม

และจริยธรรมของผู้กู้ยืมให้เป็นเยาวชนที่ดี สามารถบ่มเพาะผู้กู้ยืมให้มีวินัยทางการเงิน มีจิตส�านึกและความรับผิดชอบ

ในการช�าระหนี้คืนกองทุน มีจิตส�านึกและความรับผิดชอบในการช�าระหนี้คืนกองทุนฯ และสถานศึกษาสามารถด�าเนิน

กิจกรรมสร้างจิตส�านึกให้ผู้กู้ยืมในสถานศึกษาได้ 

โดยในปีงบประมาณ 2557 กองทนุฯ ได้เชญิผูบ้ริหารและผู้ปฏบิติังานสถานศกึษา ระดับอดุมศกึษา จ�านวน 85 แห่ง  

เข้าร่วมโดยแบ่งการอบรมหลักสูตรเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 สร้างความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Seminar 

and Activity-Based Training)

ระยะที่ 2 ฝึกปฏิบัติจริง ในกลุ่มเป้าหมายจริงในสถานศึกษา

ระยะที่ 3 สรุปผลการด�าเนินการ วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไข โดยใช้กระบวนการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทั้งนี้ กองทุนฯ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานศึกษาจ�านวน 24 แห่ง เพ่ือขับเคล่ือน 

การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ โดยสนับสนุนการสร้างเครือข่ายสถานศึกษา ก�าหนดให้มี 

การจดัท�าหลกัสตูรสร้างจติส�านกึ ส่งเสรมิคณุธรรม ความซ่ือสตัย์สจุรติ และจติอาสา ส่งเสรมิความรบัผดิชอบทางการเงนิ  

เพื่อให้ผู้กู้ยืมเงินเห็นคุณค่าของเงินกู้ยืมและมีจิตส�านึกที่จะส่งต่อโอกาสให้รุ่นน้องได้เรียนต่อ รวมถึงประชาสัมพันธ์และ

รณรงค์ให้ข้าราชการ พนกังานและลกูจ้างในสงักดัทีเ่ป็นผู้กูย้มืเงินกองทนุฯ ให้ช�าระเงินคนื โดยทัง้สองฝ่ายจะร่วมมอืกัน 

ส�ารวจข้อมูลการเป็นผู้กู้ยืมเงิน เพื่อสร้างจิตส�านึกความรับผิดชอบและกระตุ้นการช�าระหนี้ให้แก่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ
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งานประชุมสัมมนาผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ ประจ�าปีการศึกษา 2557

กองทุนฯ จัดงานประชุมผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ ประจ�าปีการศึกษา 2557 เพื่อชี้แจงและสร้าง 

ความเข้าใจเกีย่วกบัการให้กูย้มืของกองทนุ กยศ. และกองทุน กรอ. รวมถึงการท�าความเข้าใจเกีย่วกบัหลักเกณฑ์ ระเบยีบ 

ข้อบังคับ แนวทางและวิธีการด�าเนินการที่เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ต่างๆ จากผู้แทนของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่ด�าเนินงานกองทุนฯ จ�านวน 1,176 แห่ง ระหว่าง 

วันที่ 28 - 30 เมษายน 2557 ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยได้แบ่ง

กลุ่มการประชุมสัมมนาเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มระดับอาชีวศึกษารัฐ จ�านวน 430 แห่ง วันที่ 28 เมษายน 2557 

กลุ่มระดับอาชีวศึกษาเอกชน จ�านวน 450 แห่ง วันที่ 29 เมษายน 2557 

กลุ่มระดับอุดมศึกษา จ�านวน 296 แห่ง วันที่ 30 เมษายน 2557 

หัวข้อการบรรยาย ประกอบด้วย แนวทางการให้กู ้ยืมปีการศึกษา 2557 การบริหารจัดการเงินคงค้าง 

ในสถานศึกษา กฎหมายกับการด�าเนินงานกองทุนฯ แนวทางการตรวจสอบสถานศึกษาที่ด�าเนินงานกองทุนฯ  

และตอบข้อซกัถามโดยผูบ้รหิารกองทุนฯ และผูบ้รหิารและจดัการเงนิให้กูย้มื รวมถงึได้เชญิผูบ้รหิารจาก บรษิทั เซน็ทรลั  

รีเทลคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด เข้าร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ Great Opportunity เพื่อเปิดรับนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ 

ได้มีโอกาสเข้าฝึกงาน part time เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และเพิ่มรายได้พิเศษระหว่างเรียน 
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รายงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

 ประจ�าปี 2557

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซ่ึงได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการกองทุน

เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 ประกอบด้วยอนุกรรมการตรวจสอบจ�านวน 8 ท่าน มีวาระการ

ด�ารงต�าแหน่ง 2 ปี ประกอบด้วย 

1.  นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์ ประธานอนุกรรมการ

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิตร นิลสุวรรณากุล อนุกรรมการ

3.  นางสุวรรณี ค�ามั่น อนุกรรมการ

4.  นายอโศก วงศ์ชะอุ่ม อนุกรรมการ

5.  นายกฤช ฟอลเล็ต อนุกรรมการ

6.  นายพชร อนันตศิลป์ 

 ผู้แทนกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ

7.  นางสาวศรินทิพย์ ธนวิจิตรพันธ์ 

  ผู้แทนส�านักงบประมาณ อนุกรรมการ

8.  นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ 

  ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อนุกรรมการ

โดยมีฝ่ายเลขานุการ ประกอบด้วย

1.  นางสาวจิรารัตน์ สุขเกื้อ

  ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน กยศ. เลขานุการ

2.  นางสาวศิริกาญจน์ หอมสุคนธ์

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน กยศ. ผู้ช่วยเลขานุการ

นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
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ในระหว่างปี 2557 มกีารประชมุคณะอนกุรรมการตรวจสอบ จ�านวน 9 ครัง้ โดยมกีารประชมุร่วมกบัฝ่ายจดัการ

และผู้บริหารระดับสูง เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และ การบริหารจัดการกองทุน ตลอดจนการ 

ตดิตามความคบืหน้าของประเดน็ต่างๆ ท่ีได้รายงานต่อคณะกรรมการกองทนุฯ รวมทัง้มกีารพจิารณา และให้ข้อเสนอแนะ 

แก่กองทุน โดยมีการรายงานผล การด�าเนินงานในประเด็นที่ส�าคัญเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณา

คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามขอบเขต อ�านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการกองทุนฯ และตามกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสรุปสาระส�าคัญ

ได้ดังนี้ 

1. สอบทานงบการเงิน รายงานทางการเงินและบัญชี

คณะอนกุรรมการตรวจสอบ ให้ความส�าคญัในประเดน็การพจิารณาการสอบทานรายงานทางการเงนิรายไตรมาส 

งบการเงินประจ�าปี ในประเดน็ความถกูต้องของงบการเงนิ การปรบัปรงุรายการบญัชทีีส่�าคญั การตัง้ส�ารองซึง่มผีลกระทบ 

ต่องบการเงนิ พร้อมท้ังให้ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะให้กองทนุ ควรก�าหนดนโยบายเกีย่วกบัการตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู  

ของลูกหนี้ที่ครบก�าหนดช�าระหนี้ และควรสะสางเงินรับรอการตรวจสอบ รวมทั้งผลต่างของรายการลูกหนี้ให้ถูกต้อง 

ครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินที่จัดท�าขึ้นเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผย

ข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้

2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด�าเนินงาน ติดตามการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ มติคณะกรรมการกองทุน ค�าสั่งต่างๆ ของกองทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานผลการตรวจสอบและประเด็นส�าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ อาทิ  

การบริหารการเงิน กระบวนการให้กู้ยืม กระบวนการติดตามหลักฐานกู้ยืมและกระบวนการติดตามหนี้ 

จากผลการตรวจสอบพบว่าสถานศึกษาหลายแห่งยังไม่เข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของกองทุน อาทิ  

สถานศึกษาไม่ปฏบัิตติามหลกัเกณฑ์ การจดัสรรทีก่�าหนด ท�าให้ผูกู้ไ้ด้กูย้มืไม่ตรงกบักลุม่เป้าหมาย สถานศกึษาไม่ปฏบัิติ

ตามขัน้ตอน ในระบบ (e-Studentloan) โดยยนืยนัข้อมลูในระบบก่อนให้ผูกู้ย้มืส่งเอกสาร จงึไม่สามารถตดิตามเอกสาร

ได้ครบถ้วน กองทุนควรติดตามหลักฐานการกู้ยืมเงิน ทบทวนระเบียบและกระบวนการกู้ยืมให้มีความรัดกุม โดยให้ 

สถานศึกษาส่งเอกสารการกู้ยืมครบถ้วนก่อนโอนเงินเพื่อแก้ปัญหาการติดตามเอกสารแห่งหนี้ และให้การปฏิบัติงาน

กองทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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3. สอบทานการจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเส่ียง 

ขององค์กร รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร เพื่อให้งานตรวจสอบภายในและงานบริหารความเสี่ยงเป็นไปใน 

ทิศทางเดยีวกนั โดยให้ความส�าคญักบัการบรหิารความเส่ียงด้านการบริหารจัดการหนี ้ให้ประเมนิความเส่ียงบนระบบงาน 

และให้เพิ่มส่วนงานบริหารความเสี่ยง เพื่อด�าเนินการติดตามและจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และในปี 2557  

ให้เพิ่มเรื่องติดตามหลักฐานการกู้ยืมเป็นความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งเป็นความเสี่ยงในระดับสูง 

4. การควบคุมภายใน

คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการด�าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในเป็น 

รายไตรมาสและติดตามให้กองทุนประเมินผลการควบคุมภายในของกองทุนให้ทันกาลและมีประสิทธิภาพ  

โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบ มคีวามเหน็ว่า การควบคมุภายในของกองทนุบางเรือ่งทีก่องทนุฯ ต้องด�าเนนิการปรบัปรงุ 

อาทิ การปรับปรุงข้อมูลลูกหนี้ การควบคุมกระบวนการกู้ยืมในระบบ (e-Studentloan) ให้รัดกุม

5. สอบทานการติดตามประเมินผลและการตรวจสอบงานด้านอื่นๆ ตามกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการติดตามประเมินผลการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของกองทุน

ตามแผนปฏิบัติการปี 2557 และการตรวจสอบงานด้านอื่นๆ ตามกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และเสนอแนะ

ให้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายและควรมีการรายงานถึงความส�าเร็จต่อคณะกรรมการกองทุนฯ 
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6. สอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะอนกุรรมการตรวจสอบ ได้ทบทวนและปรบัปรงุกฎบตัรการตรวจสอบภายใน เพือ่พจิารณาความเหมาะสม

ของหน้าที ่ความรบัผดิชอบ ขอบเขตการปฏิบัตงิาน และความอสิระในการปฏบิติัหน้าที ่รวมทัง้เหน็ชอบแผนการตรวจสอบ 

และบุคลากรที่ใช้ปฏิบัติงาน ร่วมกับผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตลอดจนมีการติดตามความคืบหน้า 

การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่ได้อนุมัติ รวมถึงการก�ากับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานแห่ง

วิชาชีพ

7. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

มีการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานของ 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะอนุกรรมการ 

ตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ มีความเป็นอิสระ และได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ 

ผู้บริหารเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ท้ังนี้การสอบทานด้านต่างๆ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร  

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท�าให้การด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบเป็นไปด้วยดี 





รายงานงบการเงิน
3
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ภาพกิจกรรมสำาคัญ
4
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กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับส�านักเลขาธิการสภาการศึกษา  

และส�านักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เพื่อด�าเนินงานติดตามผลการกู ้ยืมเงินกองทุน 

เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในการสร้างโอกาสทางการศึกษา เพิ่มคุณภาพผู้เรียน และการมีงานท�า เมื่อวันอังคารที่ 28 

มกราคม 2557 ณ ห้องอุบลชาติ โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรมสำาคัญ
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กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมจัดโครงการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างศักยภาพผู้กู้กองทุน กยศ.

และโครงการนัดพบตลาดแรงงานเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ 2557 และการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาด

แรงงานร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และสมาคมศิษย์เก่า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เมื่อวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม
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กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาร่วมจัดบูธนิทรรศการและแนะน�าแนวทางการช�าระหนี้ รวมถึงตรวจสอบ 

ยอดหนี้ให้กับผู้กู้ยืมเงินกองทุนที่จบการศึกษา และบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ร่วมออกบูธรับสมัครงาน

เพ่ือเพ่ิมโอกาสการมีงานท�าให้กับนักศึกษา ผู้กู้ยืมกองทุนภายในงาน “มหกรรมแนะแนว หางานท�าและศึกษาต่อ”  

เพื่อบริการและอ�านวยความสะดวกให้กับสถานประกอบการ บริษัท องค์กร มารับสมัครงานที่สถานศึกษาโดยตรง  

และลดปัญหาด้านการไม่มีงานท�าของบัณฑิต นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์กลางระหว่างนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ใกล้จะส�าเร็จ

การศกึษา และบคุคลทัว่ไปทีม่คีวามประสงค์จะหางานท�า และศกึษาต่อกบัผู้ประกอบการ บริษทั องค์กรต่าง ๆ  ทีต้่องการ

รับสมัครงานและแนะแนวการศึกษาต่อ ระหว่างวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ประมวลภาพกิจกรรมงาน

 กยศ. ครบรอบ 16 ปี (15 มีนาคม 2557)

กองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา จดักจิกรรมเนือ่งในโอกาสครบรอบ 16 ปี โดยม ีดร.ฑิตติมา วชิยัรัตน์ ผูจ้ดัการ

กองทุนฯ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ได้จัดงานท�าบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้องประชุมกองทุน 

เงินให้กู้ยมืเพือ่การศกึษา ซึง่ได้อาราธนาพระราชญาณกว ี(ปิยโสภณ) และพระภกิษสุงฆ์แห่งวดัพระรามเก้า กาญจนาภเิษก  

จ�านวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และบรรยายธรรมเทศนา และสร้างขวัญก�าลังใจให้แก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

กองทุนฯ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557
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เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากองทุนฯ ปีที่ 16 (15 มีนาคม 2557) คณะผู้บริหารกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่

กองทนุฯ ได้ร่วมกนัท�ากจิกรรมเพือ่ตอบแทนสงัคม (CSR) “16 ปี กยศ. เพ่ือช้าง สร้างโป่งเทยีม” เพ่ือใช้เป็นแหล่งอาหาร

ให้กับสัตว์ป่า ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อ�าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร 

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ให้การต้อนรับ

92

CSR “16 ปี กยศ. เพื่อช้าง สร้างโป่งเทียม”
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พร้อมการเข้าเยี่ยมชมและดูงาน “โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชด�าริ” อ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  

โดยมเีจ้าหน้าทีป่ระจ�าโครงการให้การต้อนรบัพร้อมให้ข้อมลูต่างๆ ของโครงการ ทีเ่กดิขึน้จากพระราชด�าริของพระบาท

สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช เพือ่เป็นศนูย์การเรียนรู้ด้านการปลูกพืชเกษตรในพ้ืนทีแ่ห้งแล้งของประชาชน



95

ANNUAL REPORT 2014
กยศ



96

ผูบ้รหิารกองทุนเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา ร่วมบรรยายสร้างความเข้าใจถงึแนวทางในการด�าเนนิงานกองทนุกูย้มื 

เพ่ือการศึกษา ในปีการศึกษา 2558 พร้อมทั้งการตอบปัญหาต่างๆ ในการด�าเนินงานให้กับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 

เพื่อใช้เป็นแนวทางที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานในครั้งนี้มีสถานศึกษาในระดับอาชีวะรัฐ เข้าร่วมจ�านวน 363 แห่ง อาชีวะ

เอกชน จ�านวน 308 แห่ง และระดับอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน จ�านวน 294 แห่ง รวม 965 แห่ง โดยตลอดระยะเวลา 

3 วัน มีผู้เข้าร่วมงาน จ�านวน 1,635 คน ระหว่างวันที่ 28 - 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

กยศ. จัดประชุมสัมมนาผู้บริหาร

 และผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ ประจำาปี 2557
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กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมสนับสนุนผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นครูดีเด่นในงานมอบ “รางวัล 

ครเูจ้าฟ้ากรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์” ประจ�าปี 2557 (รุ่นท่ี 6) ในโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า เพ่ือเป็นการสร้างขวญั 

และก�าลงัใจให้แก่ครใูนการเป็นก�าลงัส�าคญัในการพฒันาเยาวชน โดยมศีาสตราจารย์เกยีรติคณุ นายแพทย์เกษม วฒันชยั  

องคมนตรี กล่าวน้อมน�าแนวพระราชด�าริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใช้เป็นแนวทางให้แก่ 

ผู้ที่ได้รับรางวัล เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ณ มูลนิธิ พอ.สว.

กยศ. ร่วมเชิดชูครูเจ้าฟ้า
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กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และบริษัทไปรษณีย์ไทย จ�ากัด ร่วมลงนามข้อตกลง การให้บริการช�าระ

เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา Pay at Post ณ ที่ท�าการไปรษณีย์ ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป  

โดยมีผู้บริหารบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด ผู้บริหารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้บริหาร บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

และผู้บริหารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องบริหาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด เมื่อวันที่ 

9 มิถุนายน 2557 ณ อาคารบริหาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด

99

กยศ. ร่วมมือไปรษณีย์ ไทย 

 เปิดช่องชำาระเงินคืน
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ผู้บริหาร และพนักงานกองทุนฯ เข้าร่วมงาน “HAND IN HAND..ปฏิรูปการต่อสู้ เพื่อชัยชนะที่ยั่งยืน” ซึ่งจัด

โดยองค์กรต่อต้านคอร์รปัชนั (ประเทศไทย) โดยม ีพลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน ทัง้นี้

วัตถุประสงคข์องการจดังานในครั้งนีเ้พื่อต้องการให้เกิดการปฏริูปในการปฏิบัติงาน และการมสี่วนร่วมของภาคราชการ

และเอกชน เพื่อให้การปราบปรามและต่อต้านคอร์รัปชันเกิดเป็นรูปธรรม เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 ณ โรงแรม

เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

“HAND IN HAND 

 ปฏิรูปการต่อสู้เพื่อชัยชนะที่ยั่งยืน”
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กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานศึกษาระดับ

อุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ ห้องสุริยภัทร ชั้น 1 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมลงนามจ�านวน 24 แห่ง ทั้งนี้เพ่ือขับเคล่ือนโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมแก่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ 

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่ผู้กู้ยืมเงินกองทุน โดยจัดท�าหลักสูตร กิจกรรม 

หรอืกระบวนการอืน่ใด อนัเป็นการส่งเสรมิคณุธรรม ความซ่ือสตัย์สจุรติ และจติอาสา เพือ่ให้ผูกู้ย้มืเงนิมคีวามรบัผดิชอบ 

ในการน�าเงินคืนกองทุน

2) สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความรับผิดชอบทางการเงิน

3) ให้ความร่วมมอืกบักองทุนในการประชาสมัพนัธ์และรณรงค์ให้ข้าราชการ พนกังานและลกูจ้างในสงักดัทีเ่ป็น

ผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้ช�าระเงินคืน โดยท้ังสองฝ่ายจะร่วมมือกันส�ารวจข้อมูลการเป็นผู้กู้ยืมเงิน เพื่อสร้างจิตส�านึกความ 

รับผิดชอบและกระตุ้นการช�าระหนี้ให้แก่ผู้กู้ยืมเงินกองทุน

กยศ. มุ่งให้ผู้กู้ยืม

 มีความรับผิดชอบต่อสังคม
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เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร เร่งสร้างค่านยิมให้นกัเรยีน นกัศกึษากองทนุ มจีติส�านกึตอบแทนคณุสงัคม ผ่านกจิกรรม

สาธารณประโยชน์ เพือ่ปลกูฝังการมคีวามรบัผดิชอบและการมจิีตอาสา โดยการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในรูปแบบของ

สถานสงเคราะห์ ในการสนับสนุนการเรียนรู้ การสร้างประสบการณ์ชีวิต การพึ่งพาตนเองและการช่วยเหลือผู้อื่นให้แก่

นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม ด้านการเป็นจิตอาสาในสถานสงเคราะห์และในชุมชนต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นที่ส�าหรับการปฏิบัติงาน

ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

ส�าหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ยังให้ความร่วมมือในการส�ารวจ

ข้อมูลข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดที่เป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้ช�าระเงินคืนกองทุน โดยจะท�าการ

ประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อสร้างจิตส�านึก และความรับผิดชอบให้แก่ผู้กู้ยืมเงินได้รับทราบ เพื่อจะได้เห็นคุณค่าของ

การคืนเงินกองทุน

กยศ. รุกสร้างจิตอาสา

จับมือกรมพัฒนาสังคมสร้างค่านิยม นร.-นศ. ตอบแทนสังคม



105

ANNUAL REPORT 2014
กยศ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาพิเศษระดับผู้บริหาร 

เรือ่ง “บทบาทของสถานศกึษาทีด่�าเนนิงานกองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา” ซึง่มกีารปาฐกถาพเิศษ โดย ศาสตราจารย์

เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรมของสถานศึกษาการด�าเนินงานกองทุน” 

และบรรยายพิเศษโดย ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนฯ ในหัวข้อ “บทบาทของสถานศึกษากับความรับผิดชอบ 

ต่อการด�าเนนิงานกองทุน” ท้ังน้ียังมกีารเสวนาพเิศษในหวัข้อ “การมส่ีวนร่วมของภาคเครอืข่ายในการสร้างวนิยัทางการเงนิ 

ให้กับผู้กู้ยืม กยศ.” โดย รศ. นพ.อ�านาจ อยู่สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย 

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด 

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร กรรมการองค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 

และนายวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ กรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 

ทั้งนี้ มีผู ้บริหารสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมฟังการบรรยาย จ�านวน 70 แห่ง ประกอบด้วย  

สถานศึกษาของรัฐ จ�านวน 38 แห่ง และสถานศึกษาของเอกชน จ�านวน 32 แห่ง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557  

ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิงส์เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

กิจกรรมอบรมหลักสูตร 
“บทบาทของสถานศึกษาที่ดำาเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”
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ประชุมอาจารย์สามพราน ครั้งที่ 1

ระยะที่ 1 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 สัมมนาพิเศษระดับผู้บริหารสถานศึกษา

ระยะที่ 2 วันที่ 30 เมษายน-2 พฤษภาคม 2557 หลักสูตรส�าหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 1 

  วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2557 หลักสูตรส�าหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 2 

ระยะที่ 3 วันที่ 3-5 กันยายน 2557 หลักสูตรส�าหรับผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 1 และ 2



108

ประชุมอาจารย์สามพราน ครั้งที่ 2
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กิจกรรม 

 “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์”

ในปีงบประมาณ 2557 กองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา ได้ร่วมกบัศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย จดั

งาน “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” เพื่อรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช ครบ 86 พรรษา 5 ธนัวาคม 2556 โดยม ีดร.ฑติตมิา  

วชิยัรตัน์ ผูจ้ดัการกองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย พญ.สร้อยสอางค์ พกิลุสด ผูอ้�านวยการ 

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 ณ อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
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โดยตลอดทัง้ปีงบประมาณ กองทนุฯ ได้รบัความร่วมมอืจากนกัเรยีน นกัศกึษา และสถานศกึษาในเขตกรงุเทพฯ 

และปริมณฑลเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ดังนี้

วันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน 2556 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

วันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
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วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา / มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล)
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วันที่ 4 - 5 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา / 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / มหาวิทยาลัยทักษิณ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้)
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วันที่ 10 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช / วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ / วิทยาลัยพยาบาลนครศรีธรรมราช / มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช)
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วันที่ 15 - 16 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ (มหาวิทยาลัยพายัพ / มหาวิทยาลัย 

แม่โจ้ / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ / มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่)



118



119

ANNUAL REPORT 2014
กยศ

วันที่ 18 - 19 กันยายน 2557 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครสวรรค์ / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ / วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิทยาลัยนครสวรรค์ / วิทยาลัยเทคโนโลย ี

ภาคเหนือ / วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์)
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วันที่ 29 - 30 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / มหาวิทยาลัยราชธานี)



210 mm6.5210 mm

27
0 

m
m

พิมพ์ที ่บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำากัด (มหาชน) 
376 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 

โทรศัพท์ 0-2422-9000, 0-2882-1010  โทรสาร 0-2433-2742, 0-2434-1385  
E-mail : aprint@amarin.co.th  Homepage : http://www.amarin.com



210 mm6.5210 mm
27

0 
m

m

Student Loans Fund
รายงานประจำาปี 2557

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

Annual Report
2014

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400
Call Center 0-2016-4888

studentloan.or.th

ก
ย
ศ

A
N

N
U

A
L  R

EP
O

R
T  2014




